
OBSAHOVÝ MARKTING
PRO ŠKEBLE.CZ



O e-shopu Škeble.cz:

Internetový obchod Škeble.
cz byl v roce 2009 absolutním 
nováčkem na poli internetových 
obchodů s doplňky pro domác-
nost a dárkovými předměty. 
Vedení e-shopu si ovšem uvědo-
milo, že jejich bohatý sortiment 
a nápadité produkty potřebují 
marketingovou podporu, která 
povede k větší návštěvnosti 
a maximalizaci tržeb. Rozhod-
lo se proto vyzkoušet efektivní 
mix e-mailingu, mikrostránek, 
vlastního obsahu, profilů na 
sociálních sítích a propagace 
pomocí optimalizace pro 
vyhledávače.

O Včelišti: 

Včeliště.cz je českou marketin-
govou agenturou specializující 
se na obsahový a inbound mar-
keting. Pro naše klienty děláme 
marketing, který neobtěžuje, 
naopak je vyhledávaný a sdíle-
ný návštěvníky. Ti ho ani často 
nepovažují za reklamu, protože 
jim zajímavý obsah pomáhá 
vyřešit jejich problémy, baví je, 
či vzdělává.
 
I přes svoji nenucenost jsme si 
na desítkách projektů ověřili, 
jak skvěle tento způsob plní 
obchodní cíle a každý den 
dokáže přinést nové zákazníky
pro vaše podnikání.



3 067 242 Kč V TRŽBÁCH

DÍKY OBSAHOVÉMU MARKETINGU



Jak zvýšit tržby českého e-shopu o 3 067 242 Kč za jeden jediný rok a přivést mu dese-
titisíce nových zákazníků? Díky propracovanému obsahovému marketingu, efektivní 
správě profilů na sociálních sítích, správně zacílené optimalizaci pro vyhledávače, ori-
ginálním mikrostránkám a efektivnímu e-mail marketingu se týmu Včeliště.cz podařilo 
v roce 2010 dosáhnout zajímavých úspěchů. 

Čísla hovoří jasně:

• 12 měsíců spolupráce
• 3 067 242 Kč v celkových tržbách díky obsahového marketingu
• o 305 % zvýšený počet transakcí oproti minulému roku
• o 379 % zvýšená návštěvnost oproti minulému roku
• 537 626 návštěvníků webu
• 46 000 FB fanoušků

Vytvoření obsahové strategie

Počátek spolupráce se nesl v duchu důkladné analýzy aktuálního stavu e-shopu 
v prostředí internetových vyhledávačů. Poté následovalo vymýšlení vhodné strategie 
pro tvorbu obsahu, práci s e-maily a na sociálních sítích. To vše šlo ruku v ruce s prací 
na optimalizaci pro vyhledávače a zvyšováním viditelnosti internetového obchodu ve 
výsledcích vyhledávání. Kromě toho jsme se zaměřili také na e-mail marketing, i na 
to, aby internetový obchod se svými zákazníky a fanoušky aktivně komunikoval na 
Facebooku.
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Nezapomněli jsme ani na propracované mikrostránky a jejich cílenou propagaci, kte-
rá se ukázala jako velmi efektivní. 

Náš recept na úspěch internetového obchodu tkvěl také v promyšleném 
partnerství s oborovými médii a influencery a pravidelným pořádáním soutěží 
i diskuzní aktivitou. 

Vývoj počtu fanoušků na Facebooku
Na sociální síti Facebook jsme aktivně rozvíjeli několik stránek a budovali pečlivě komu-
nitu fanoušků. Mezi nejvýznamnější stránky patřila stránka obchodu Škeble.cz, stránka 
o osobních kačenkách a barevných holínkách. Za 12 měsíců jsme získali přes 30 000 
věrných fanoušků.

Počet publikovaných příspěvků na Facebooku
Nepublikovali jsme jak o závod, ale spíše cíleně vytvářeli obsah, který rozšiřoval komu-
nitu a podporoval obchodní cíle internetového obchodu. V roce 2010 jsme publikovali 
přes 300 příspěvků na různé Facebook stránky.
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Obchodní potenciál příspěvků na Facebooku
Díky každodenní aktivitě na Facebooku bylo získáno 622 451 Kč přímými (nikoliv jen 
asistovanými) konverzemi. Sociální sítě přivedly dalších 123 701 návštěvníků.

E-mail marketingová komunikace
I přes nepříliš intenzivní a jednoduše nastavenou komunikaci e-mail marketingu jsme 
formou občasného newsletteru přivedli e-shopu Škeble.cz 262 061 Kč a dalších 12 052 
návštěvníků. 

Růst návštěvnosti z vyhledávačů

Za 12 měsíců se nám povedlo zvýšit návštěvnost z přirozených výsledků vyhledávání 
o 379 % oproti předchozímu roku. Vytvořením a propagací mikrostránek jsme obcho-
du Škeble.cz přivedli 25 787 nových návštěvníků, což mělo nemalý dopad na celkové 
tržby a obrat společnosti. 



Vývoj počtu objednávek ze SEO

Za rok 2010 přivedly neplacené výsledky vyhledávání e-shopu celkem 1601 nových 
objednávek, jež se ve finále promítly tržbami v hodnotě 1 744 763 Kč. Oproti minulému 
roku se zvýšil počet transakcí o celých 305 %. 

Mikrostránky a jejich propagace
   

Jako silná strategie a efektivní způsob při získávání nových návštěvníků se v oblasti 
doplňků do domácnosti a dárkových předmětů osvědčila tvorba podpůrných webů 
(mikrostránek) zaměřených na konkrétní sortiment internetového obchodu Škeble.cz. 

Po vytvoření jsme weby propagovali prostřednictvím sociálních sítí, SEO a virálního 
marketingu. Díky novému prostoru určenému k propagaci sortimentu se nám pro-
střednictvím 6 mikrostránek povedlo přivést 25 787 nových návštěvníků a obrat ve 
výši 437 967 Kč! 

Na celém procesu budování obsahového marketingu, který zahrnoval i tvorbu 
mikrostránek, je však nejlepší to, že jednotlivé mikrostránky i jejich obsah e-shopu 
zůstávají a budou přivádět nové zákazníky i do budoucna, automaticky. 
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Svěřte obsahový marketing do rukou odborníků
 

Zajímá vás, jak spolupráce s námi na obsahovém marketingu funguje? Přečtěte si, jak 
můžeme i vašemu projektu pomoct se získáním více zákazníků pomocí obsahu.

  

Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou po obsahovém marketingu. Ukážeme vám, 
jak uděláme magnet na zákazníky díky obsahu i z vašeho webu.

  

Sledujte nás na sociálních sítích:
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ZÍSKAT KONZULTACI ZDARMA

http://www.vceliste.cz/kontaktujte-nas/
http://www.vceliste.cz/obsahovy-marketing/
https://plus.google.com/u/0/+VcelisteCz/
https://twitter.com/vceliste
https://www.facebook.com/vceliste?fref=ts

